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ما را در تلگرام دنبال کنید
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استاندار کرمان:

1010 واحد آسیب دیده از سیل در جنوب 
استان تا هفته دولت احداث می شود
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مدیر کل ارشاد جنوب استان: بیش از هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر در جنوب استان به دلیل کرونا 
زیان دیده و این خسارت 40میلیارد ریال برآورد شده است 

بازگشایی مشاغل غیرضرور موج 
دوم شیوع کرونا را به همراه دارد

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر 
خونی دراستان کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

 معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

خطر شدید شدن 
اپیدمی کرونا در 
کرمان وجود دارد
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تعداد مبتالیان 
در کرمان به

 ۴۷۹ نفر رسید
در ۲4 ساعت گذشته از مجموع 

۱۷4 نمونه گرفته شده، تست
۲۱ نفر مثبت شده است

اختصاص 2۰ درصد از 
حقوق مسووالن قضایی 

به آسیب  دیدگان کرونا

 بر اساس اعالم 
پزشکی  علوم 

کرمان در ۲4 ساعت گذشته ابتالی ۲۱ 
نفر به کرونا قطعی تشخیص داده شده 
است و از این تعداد ۱۳ نفر زن و هشت 
نفر مرد هستند و همچنین در روز گذشته 
کسی در استان بر اثر ابتال به کرونا جان 

خود را از دست نداده است.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه1 را 
بخوانید
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عک هجوم دوباره ملخ های صحرایی 
به جازموریان

3 3

اصغر مکارم: بازگشایی مشاغل غیرضرور و 
ترددهای بی جا، زنگ خطر موج دوم شیوع کرونا 

را به همراه دارد.»اصغر مکارم« گفت: ظرف ۲4 ساعت گذشته ۳ مورد ابتالی 
جدید کرونا در منطقه گزارش شده که مربوط به بیمارستان ۱۲ فروردین 
کهنوج است که با احتساب این ۳ مورد جدید، آمار مبتالیان قطعی به کرونا 

در جنوب کرمان به ۲۷ نفر رسیده است.

ــا شــیوع   مدیــرکل انتقــال خــون اســتان: ب
ویــروس کرونــا و کاهــش اهــدا خــون 

ذخایــر خونــی در اســتان کاهــش 40 درصــدی  پیــدا کــرده انــد 
و بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد زیــادی بیمــار تاالســمی در اســتان 
ــران  ــدت نگ ــه ش ــی ب ــر خون ــش ذخای ــن کاه ــد ای ــور دارن حض

ــت. ــده اس کنن

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید

استمرار شبکه آموزشی دانش آموزان 
)شاد( حتی با  بازگشایی مدارس

مدیر کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
۱۵ هزار واحد مسکونی برنامه استان کرمان 

در برنامه اقدام ملی 

26۱3 مورد اقدام حقوقی در سال ۱398 در اداره 
کل استاندارد استان کرمان انجام پذیرفته است

افتتاح کارگاه دوخت ماسک در نمازخانه شهرداری باغین
شهردار باغین خبر داد:

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

خطر شدید شدن اپیدمی کرونا در کرمان وجود دارد

آمـوزش  معـاون  ضیـاء  عبـاس 
ابتدایـی آمـوزش وپـرورش اسـتان 
کرمـان   گفـت: بسـتر های اجـرای 
برنامـه آموزشـی شـبکه اجتماعـی 
دانش آمـوزان در فضای مجـازی برای 
دانش آمـوزان به دلیل شـیوع بیماری 
کرونـا فعـال شـده اسـت و ابزار هـای 
مناسـب و ویژه با امنیت باال و ساختار 
بسیار سـاده در اختیار معلمان، دانش 

آمـوزان و اولیـاء قـرار گرفتـه اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ورود مدیـران، 
دوره  آمـوزان  دانـش  و  معلمـان 
ابتدایـی بـه پلـت فـرم اختصاصـی 
آمـوزش و پـرورش امـکان پذیـر 
شـده اسـت، افزود: مدیـران، معلمان 
ابتدایـی،  دوره  دانش آمـوزان  و 
می تواننـد اپلیکیشـن شـاد را روی 
گوشـی یا سیسـتم رایانه خـود نصب 

. کننـد
ضیاء بیان داشـت: تاکنون بیش از ۷0 
درصـد از معلمـان وحـدود ۳0 درصد 
از دانـش آمـوزان سراسـر اسـتان در 
ایـن سـامانه ثبـت نـام کـرده انـد که 

همچنـان رو بـه افزایش اسـت.
او بـا بیـان اینکـه شـبکه آموزشـی 
شـاد می توانـد یـک رویکرد منسـجم 
و یکپارچـه را در فرآینـد آمـوزش بـه 
دانـش آمـوزان ایجـاد کنـد، تصریـح 
کـرد: ایـن شـبکه فعالیـت آموزشـی 
دانـش آمـوزان بـا هدایـت معلمـان 
حتـی پـس از بازگشـایی مـدارس به 
عنوان مکمل آموزشـی، تداوم خواهد 

داشـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن بسـتر 
آموزشـی اکنـون بـرای دوره ابتدایـی 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت، 
عنـوان کـرد: دانـش آمـوزان دوره 
ابتدایی اسـتان ۳۲۵ هزار نفر هستند 

که با احتسـاب دوره پیش دبسـتانی، 
۵0 هـزار نفـر دیگـر بـه دوره هـای 
ابتدایی اول تا ششـم افزوده می شـود.
او گفـت: شـبکه اجتماعی شـاد برای 
مقاطع باالتر، چندپایـه ای ها وقابلیت 
 ،Ios ،نصب برای گوشـی های آیفـن

را ندارد.
معـاون آمـوزش ابتدایـی آمـوزش 
وپـرورش اسـتان کرمـان خبـرداد: 
بـرای خانواده هایی کـه توانایی فراهم 
کردن زیر سـاخت های مناسـب برای 
ورود به این بسـتر آموزشـی را ندارند، 
آموزش وپـرورش درس نامـه یا همان 
کالس معکـوس را تهیه وآمـاده کرده 
اسـت که تا انتهـای هفته بـرای توزیع 
بیـن دانـش آمـوزان مناطق حاشـیه 
نشـین هـا، روسـتایی، عشـایری بـه 
همـت راهنمایـان آموزشـی، انجـام 

می شـود.
اوبا اشـاره به اینکـه روز قبـل، معلمی 
دلسـوز وایثارگر خواسـتار بازگشـایی 
کالس هـای خـود ضمن رعایـت تمام 
اصـول بهداشـتی بـود، ولـی بدلیـل 
نداشـتن مجوز و ممکن نبـودن عملی 
شـدن ایـن خواسـته تـا بازگشـایی 
رسـمی مدارس، نقش والدیـن را یکی 
از نقش هـای تاثیرگـذار در فرآینـد 
یاددهـی، یادگیـری و برنامه ریـزی 
صحیح آموزشـی دانسـت و افـزود: در 
کنار مدرسـه و معلمان، دانش آموزان 
و اولیـاء بـه عنـوان یاریگران دسـتگاه 
تعلیـم و تربیـت می توانـد تسـهیل 
کننـده وضعیـت تحصیـل فرزنـدان 
خـود باشـند و در شـرایط کنونـی که 
امـکان حضـور فیزیکـی دانش آموزان 
و معلمـان در فضای کالس و مدرسـه 
وجود ندارد، بسـتر سـاز تحقق فرآیند 

آمـوزش مجـازی در خانـه باشـند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان در 
جلسه برنامه اقدام ملی برنامه این استان را 
۱۵هزار واحد مسکن اعالم کرد و گفت: جهت 
احداث ۷ هزار واحد زمین تخصیص داده 
شده است وجهت ۸ هزار برنامه دیگر در حال 
پیگیری هستیم تا به بقیه نیز زمین اختصاص 

داده شود.
وی افزود: این واحدها در قالب اجاره ۹۹ ساله، 
فروش اقساطی و یا مشارکتی احداث و واگذار 

خواهند شد.
حاجی زاده تصریح کرد: تفاهم نامه ای نیز 
با وزارت خانه های دفاع، صمت و آموزش و 
پرورش نیز جهت اجرای این برنامه منعقد شده 
است.ودر ادامه نیز گفت که مالکین و متقاضیان 
احداث مسکن در اراضی خودشان می توانند 
از تسهیالت مسکن اقدام ملی استفاده کنند.
که قابل توضیح است تسهیالت بانکی نیز در 
محالت بافت فرسوده . صندوق پس اندازیکم 

بانک مسکن و منابع داخلی بانکها پرداخت 
می گردد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان یاداور 
شد: با مشارکت ستاد اجرای فرمان امام ۱۵00 
واحد نیز در اراضی خودشان در شهرهای 

کرمان وسیرجان احداث خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد 
استان کرمان، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲6۱۳ 
مورد اقدام خقوقی در اداره کل استاندارد استان 
کرمان شامل ۱۳۵ مورد اعالم جرم - 4۷ مورد 
رسیدگی یه شکایات سامانه رسیدگی به 
شکایات استاندارد - 6۲۵ مورد اقدامات قانونی 
برای محصوالت عرضه شده در مراکز عرضه و 
توزیع کاال در طرح کنترل بازار )که شامل: ۲44 

مورد اخطار - ۲4۸ مورد تذکر - ۱۱۲ مورد 
توقیف - ۲۱ مورد اعالم جرم گردید( و 6۸0 مورد 
اخطار به واحدهای تولیدی و خدماتی، 6۹۱ 
مورد تذکر به واحدهای تولیدی و خدماتی، ۲۱ 
مورد توقیف و پلمپ موقت خط تولید - ۲۵ مورد 
توقیف و پلمپ آسانسور - ۳0۲ مورد توقیف 
و جمع آوری کاالی غیر استاندارد و ۸۹ مورد 

ارجاع به کمیسیون ماده ۱۹ بوده است.

ــت  ــدازی کارگاه دوخ ــن از راه ان ــهردار باغی ش
ــر داد. ــن خب ــهرداری باغی ــک در ش ماس

بــه گــزارش روابــط  عمومــی شــهرداری باغین، 
ــا  ــت: ب ــن گف ــهردار باغی ــری ش ــن جعف رامی
همــکاری و همدلــی جمعــی از خیاط هــای 
ــهر  ــک در ش ــت ماس ــهر، کارگاه دوخ ــن ش ای

ــد. ــدازی ش ــن راه ان باغی
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــد از ش ــزود: بع وی اف
ــا حضــور  ــن ب ــان شــهرداری باغی اســتان کرم
مســئولین ذیربــط تشــکیل ســتاد بحــران داد.

ــی  ــات خیل ــت: تصمیم ــان داش ــری بی جعف

خوبــی بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویروس 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــه ش ــن گرفت ــهر باغی در ش
اینکــه متاســفانه در کشــور از کمبــود ماســک 
ــن  ــهر باغی ــود در ش ــن کمب ــم و ای برخورداری
احســاس مــی شــد، بــا تصمیماتــی کــه گرفته 
ــه  ــهرداری را ب ــه ش ــتیم نمازخان ــد توانس ش

ــم. ــل کنی ــک تبدی ــد ماس کارگاه تولی
وی تصریح کــرد: بــرای راه انــدازی ایــن کارگاه 
تولیــدی از بانــوان خیــر باغینــی دعــوت بعمل 
ــه در  ــورت روزان ــه ص ــون ب ــم اکن ــه ه ــد ک آم

حــال تولیــد ماســک هســتند.

ــوان از ســاعت  شــهردار باغیــن گفــت: ایــن بان
۸ صبــح تــا 4 عصــر و حتــی روزهــای تعطیــل 
ــود در کارگاه  ــای خ ــرخ ه ــزات و چ ــا تجهی ب

ــکار هســتند. مشــغول ب
ــه زودی بعــد از اینکــه  ــزود: ان شــاءاهلل ب وی اف
ماســک هــا تولیــد و مراحل اســتریل آنهــا طی 
شــد، بصورت رایــگان بیــن شــهروندان باغینی 

توزیــع خواهنــد شــد.
گفتنــی اســت؛ هم اکنــون در ایــن کارگاه 
روزانــه نزدیــک بــه ۱000 ماســک تولیــد 

میشــود.
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ایسنا/کرمان معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با بیان این مطلب که هم اکنون 
نقش مردم در کنترل اپیدمی کرونا بسیار 
پررنگ تر از قبل شده است، گفت: مردم به 
هیچ عنوان آسوده خاطر نباشند و بدانند که 
اپیدمی تمام نشده و تنها مدتی شیب تعداد 
افراد مبتال به کووید ۱۹ در استان ثابت شده 
بود اما به هیچ عنوان روند کاهشی نبوده و در 
صورت رفتارهای غیر بهداشتی این اپیدمی 
افزایش پیدا خواهد کرد.دکتر »سید وحید 
احمدی طباطبایی« در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به این سوال که گفته می شود احتمال وقوع 
پیک جدید کروناویروس در کشور وجود دارد؟ 
گفت: قطعا این موضوع صحت دارد و اگر مردم 
بحث فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت 
نکرده و رفتار و آمدها در سطح جامعه همچنان 
افزایش پیدا کند قطعا با پیک جدید این بیماری 
روبرو خواهیم شد.وی این اپیدمی را به جنگلی که 
آتش گرفته و هنوز خاموش نشده و با کوچکترین 
وزش بادی دوباره شعله ور خواهد شد، تشبیه کرد 
و افزود: از سه سناریوی پیش بینی شده توسط 
دانشگاه علوم پزشکی، متاسفانه استان کرمان هم 
اکنون در سناریوی بدبینانه است و در حال حاضر 
هر ۲.۵ نفر مبتال به کووید ۱۹، حدود ۲ تا ۲.۵ نفر 
دیگر را به این ویروس مبتال می کند این در حالی 
است که در  سناریو خوشبینانه، هر ۲.۵ نفر مبتال 
به کرونا حدود ۱.۵ نفر دیگر را به کووید ۱۹ مبتال 

می کند که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
انتقاد از رفتارهای پرخطر برخی از افراد و عدم 
رعایت مسایل بهداشت فردی و عمومی بیان 
کرد: مردم متاسفانه تصور می کنند که خطر 
کروناویروس از بین رفته و مانند روزهای بدون 

شیوع ویروس، در خیابان ها حضور پیدا کرده اند 
که این موضوع بسیار نگران کننده است.

احمدی طباطبایی با تاکید بر اینکه همچنان 
باید بحث فاصله گذاری اجتماعی را در جامعه 
رعایت کرد افزود: اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند به معنای پایان اپیدمی کرونا نیست 
و همچنان طرح فاصله گذاری اجتماعی باید 
اجرایی شود و هدف از اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند توجه به مسایل اقتصادی و تجاری 
کشور بوده تا شیوع این ویروس بیش از این 
به اقتصاد کشور ضربه وارد نکند. وی در زمینه 
میزان مرگ و میر در استان کرمان ناشی از ابتال 
به کووید ۱۹ عنوان کرد: هر میزان که امکانات 
آزمایشگاهی بیشتر شود، قطعا شناسایی بیمار 
قطعی مبتال به این ویروس نیز افزایش پیدا 
خواهد کرد اما خوشبختانه میزان مرگ و میر 
ناشی از ابتال به کووید ۱۹ در استان کرمان 

نسبت به متوسط کشوری پایین تر است.
طرح  در  کرد:  تصریح  طباطبایی  احمدی 
فاصله گذاری هوشمند، بحث رفتار هوشمندانه 
مردم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم 

اکنون واحدهای صنفی کم خطر بازگشایی 
شده اند و انتظار می رود مردم نیز هوشمندانه 
رفتار کرده و برای خرید یا انجام کارهای خدماتی، 
واحدهایی را انتخاب کنند که در آنها ازدحام 

نبوده و خلوت باشند.
وی به پیش بینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
از وضعیت روزهای آینده شیوع ویروس کرونا در 
استان کرمان اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه 
مردم دوباره به خیابان ها آمده اند و بسیاری از 
صنوف بازگشایی شده اند، معتقدیم که با روند 
افزایشی این اپیدمی در روزهای آینده مواجه 

خواهیم شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان این مطلب که هم اکنون نقش مردم در 
کنترل اپیدمی کرونا بسیار پررنگ تر از قبل 
شده است، گفت: مردم به هیچ عنوان آسوده 
خاطر نباشند و بدانند که اپیدمی تمام نشده 
و تنها مدتی شیب تعداد افراد مبتال به کووید 
۱۹ در استان ثابت شده بود اما به هیچ عنوان 
روند کاهشی نبوده و در صورت رفتارهای غیر 

بهداشتی این اپیدمی افزایش پیدا خواهد کرد.

 سیلی کرونا بر چهره
فرهنگ و هنر
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۱۸۳ زندانی جرائم غیرعمد استان 
کرمان چشم انتظار کمک خیرین

ایسـنا/ مدیرعامل سـتاد دیه اسـتان کرمان بـا بیان ایـن مطلب که 
هم اکنون ۱۸۳ نفر زندانی واجد شـرایط سـتاد دیه اسـتان هستند 
کـه بـا مبلـغ حـدود ۹ میلیـارد تومـان زمینـه آزادی آنهـا فراهـم 
خواهم شـد، تصریح کـرد: ایـن زندانی ها در شـش ماهه دوم سـال 
۹۸ وارد زندان شـدند و هیچ گونه زندانی واجد شـرایط ستاد دیه از 
سـال های قبل نداریم."سـید حجت اهلل موسـوی قوام" ظهـر امروز 
۲۵ فروردین مـاه در جلسـه سـتاد دیـه اسـتان کرمـان با اشـاره به 
کمک خیران برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اسـتان گفت: در 
سـال گذشـته حدود ۹ میلیارد و ۱00 میلیون تومـان تعهد خیران 
در ۲۲ جشـن گلریزان اسـتان کرمان بوده اسـت که تا پایان سـال، 
حدود ۷ میلیـارد و ۲60 میلیون تومان آن محقق شـد.وی با اشـاره 
به پیگیری های اسـتاندار کرمان و نشسـت با صنایع بزرگ اسـتان 
در تهـران برای کمـک به سـتاد دیـه اسـتان بـرای آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمـد اظهـار کـرد: در ایـن نشسـت ها و مذاکـرات مقرر 
شـد که صنایع بـزرگ اسـتان 6 میلیـارد و ۵00 میلیـون تومان به 
سـتاد دیه اسـتان کرمان کمک کنند که ۵ میلیـارد و ۵۵0 میلیون 
تومان آن تاکنون وصول شـد.مدیرعامل ستاد دیه اسـتان کرمان از 
وصول بیـش از ۸0 درصد تعهـدات کمک های خیرین بـرای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد اسـتان کرمان در سـال گذشـته خبر داد و 
بیان کـرد: باتوجه به شـیوع کروناویروس در کشـور در مـاه مبارک 
رمضـان جشـن های گلریـزان نخواهیـم داشـت و بایـد به صـورت 

غیرحضوری و مجازی این جشـن هـا را برگـزار کنیم.

تحریم هـا سـایه شـوم خـود را بر 
انداختـه  کرونا دولـت  تصمیم هـای 

مرکـز  کـه  نکتـه ای  اسـت. 
عنـوان  بـه  آن  از  مجلـس  پژوهش هـای 

سردرگمی یاد کرده است.
ناکارآمـدی در سیسـتم اداری و تصمیم گیری 
کشـور تا جایـی ریشـه دوانده اسـت کـه به هر 

اسـتراتژی سـرک کشـیده و عبور می کند.
نـه قرنطینـه را کامل اجـرا می کنـد و نـه توان 
آن را دارد که به همه کسـب وکارها چراغ سـبز 

نشـان بدهد.
پیـش  پیـش  کـه  بینابینـی  تصمیم هـای 
می تـوان در مـورد آنهـا این گونـه قضـاوت کرد 

کـه ره بـه خانـه امـن نخواهنـد بـرد.
آمـار  در  هـم  کـه  دارد  وجـود  نگرانـی 
درگذشـتگان بـه رقـم قابـل توجهـی برسـیم 
و هـم قافیـه را بـه اقتصـاد ببازیـم. ایـن نتیجه 

نداشـتن دولـت قاطـع اسـت.
نظر کارشناسـان را می شـنود امـا راه خودش را 
می رود. تذکـرات اقتصاددانان را می نویسـد اما 

تعهـدی به اجـرای توصیه هـا ندارد.
دولت الکترونیک و چالش کارایی

کارشناسـی می نویسـد:»به چشـم خود دیدیم 
حداکثـر سیاسـت هایی کـه توسـط دولـت، 
بانک هـا و نهادهـای عمومـی در ایـام کرونـا 
اتخاذ شـد، تمدید مهلت هـای اعتبـار خدمات 
مثـل دفترچه هـای بیمـه، کارت هـای بانکی و 
افزایش سـقف انتقال وجه از کارت هـای بانکی 
از دیگـر اقدامات مرتبـط با سیسـتم بانکی بود.
در صورتـی کـه اگـر زیرسـاخت های دولـت 
الکترونیـک یـا بـه قـول رایج تـر، خدمـات 
عمومـی الکترونیک وجـود داشـت، نه تنها این 
سیاسـت ها باید جزئـی از حداقل هـای خدمات 
عمومـی الکترونیـک باشـد، بلکـه اساسـاً در 
بحرانـی کـه هـم اکنـون گرفتـارش هسـتیم، 
تنهـا خدماتی کـه نباید دچـار حداقل مشـکل 
شـود، دقیقاً همین خدمـات الکترونیک اسـت 
و انتظار مـی رود در این شـرایط، ظرفیتی برای 

کمـک بـه سـایر دسـتگاه ها باشـد.
در چنیـن مواقعـی اسـت کـه می تـوان فهمید 
آنچـه موسـوم بـه دولـت الکترونیـک اسـت از 

کارایـی الزم برخـوردار نیسـت.
یکـی از مهم تریـن دالیـل )بخوانیـد بهانه هـا( 

کـه مسـئوالن مرتبـط بـا دولـت الکترونیـک 
در رابطـه بـا ضعـف عملکـرد آن سال هاسـت 
بیـان می کننـد، عـدم همـکاری دسـتگاه ها و 
سازمان هاسـت کـه نتیجـه آن تشـکیل ده هـا 
شـورای عالـی و کارگروه هـای تخصصـی بیـن 
سـازمانی بـوده کـه هدفشـان نوعـی ایجـاد 
هماهنگـی بین دسـتگاه ها بـر مبنـای مذاکره 

اسـت.«
دولت اما حـاال دو راهـکار در پیـش گرفته اول 
اینکـه در مقابل هر بن بسـتی به جای داشـتن 
برنامه کارشناسـی شـده از قبل یک کارگروه و 
کمیته همچون گذشـته تشـکیل می دهد و در 
گام دوم از سـامانه های بیشـمار خـود رونمایی 

می کنـد.
سـامانه  هایی کـه صـف مـردم متقاضـی را از 
کف خیابان بـه سـمت درگاههـای الکترونیک 
بـرده اسـت و اعصـاب شـهروندان بـه جـای 
صف هـای طویـل ارزاق و غیـره قـرار اسـت 
در بسـتر اینترنـت خسـته روزهـای کرونایـی 

خـورد شـود.
سامانه می زنیم پس هستیم

یکـی از مصداق هـای سـردرگمی دولـت را 
می شـود در تصمیم های آن در ارتبـاط با مردم 

در روزهـای کرونایـی مشـاهده کـرد.

در حالـی کـه در دولت هـای گذشـته سـنگ 
بنـای دولـت الکترونیـک بـه زمیـن زده شـد 

امروز دیدیم از آنچه در آن زمین کاشـته شـده 
بـود، محصولـی نروییـد.

خدماتی هـم اگـر بـر بسـتر اینترنت ارائه شـد 
یـا دسـتاورد بخـش خصوصـی بـود و یـا اگـر 
خدمتی بـود پهنای بانـد شـوک زده ارتباطات 

مهلت اسـتفاده نـداد.
دولـت سـعی کـرد پـس از اینکـه از ضربـه اول 
کرونـا بـه هـوش آمـد سـامانه های مختلفـی 
را راه انـدازی کنـد. اولیـن سـامانه بـه مقصـود 

غربالگـری در وزارت بهداشـت راه افتـاد.
همـه اطـالع رسـانی بر ایـن مـدار قـرار گرفت 
که مردم سـراغ این سـامانه بروند و مشـخصات 

بالینـی خـود را در آن وارد کنند.
ایـده ای که هـر چند پیـش از ما در کشـورهای 
دیگر هـم بـکار گرفته شـده بـود، اما بـه نظر از 
علوم پزشـکی اصفهان نشـات می گرفت. مردم 
در خانه قرنطینه شـده راه سـامانه را یاد گرفته 
بودنـد کـه خبر آمـد بـرای بیمـه بیـکاری باید 

راهی سـامانه وزارت کار بشـوند.
سامانه پشت سامانه

هنـوز از جزییـات ماجرا خبـری نبـود که صف 
مـردم بیکار پشـت ترافیـک سـامانه وزارت کار 

تشـکیل شد.
هر چند کـه هر چـه صف جلـو می رفـت تعداد 
بیشـتری متوجه می شـدند کـه بیمـه بیکاری 

کرونایی شـامل آنها نمی شـود.
سـپس دولـت خبـر داد کـه می خواهـد یـک 

میلیـون تومـان وام ۱۲ درصـد بدهـد. ایـن بار 
هـم خبـری منتشـر شـد کـه بایـد ثبـت نـام 
جدیـدی را ثبـت کننـد. ایرانیـان کـه در صف 
ایسـتادن را سال هاسـت تجربـه می کننـد بـاز 
به خـط شـدند. این بـار خبـر آمـد که اشـتباه 

شـده این یکـی فعـاًل سـامانه نـدارد.
روزهـای قرنطینـه تمام نشـده بود کـه به طرح 
فاصله گـذاری اجتماعـی عبارت »هوشـمند« 
اضافه شـد و گفتنـد برخـی اصنـاف می توانند 
بـه شـکل هوشـمند کسـب و کار خـود را راه 
بیاندازنـد. امـا اول صاحـب کسـب و کار راهـی 
سـامانه شـود. خواب جدیـدی که دولـت حاال 

بـرای صاحبـان مشـاغل دیـده بود.
از شهر الکترونیک تا رسوایی آنالین

روزهـای پسـا کرونایـی حتمـاً بـرای مـا 
تجربه هایـی دارد. شـاید خاصیـت کشـورهای 
در حـال توسـعه همیـن تجربه هـای مضحـک 
باشـد. بجای باور مسـئله که دولـت الکترونیک 
و کوچـک سـازی دولـت می توانـد منجـر بـه 
چابک سـازی شـود و کلی از هزینه هـای گزاف 
دولت داری می کاهـد، در چاله سـامانه های بی 

سـرانجام می افتیـم.
سـامانه هایی کـه بـه زودی بـه فراموشـی 
سـپرده می شـوند. از آنها اسـنادی باقی خواهد 
مانـد کـه نشـان از هزینه هـای دسـتپاچه از 
بیت المالـی دارد کـه صاحبانـش امـروز زیـر 
چـرخ کرونـا و مدیریـت ناکارآمـد بـه تلخـی 

اوقـات سـپری می کنـد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
گفت: در دوران دفاع مقدس بیشتر گزارش

نیازمند خون بودیم که مردم ما در 
خون دهی پیشتاز بودند و هیچ وقت در هشت 
سال دفاع مقدس کمبود خون نداشتیم؛ خون و 
اهدای خون برای سالمتی انسان ها نوع دیگری 
از جهاد است.کاهش 40 درصدی ذخائر خون در 
کرمان/اهدای خون در شرایط کنونی نوعی جهاد 
است.به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، 
استان کرمان پهناورترین استان و یکی از 
شاهراه های اصلی تراتزیت کشور محسوب 
می شود، به همین دلیل حوادث رانندگی زیادی 
در این استان رخ می دهد، همچنین این استان 
یکی بحران خیزترین استان ها در زمینه حوادث 
طبیعی مانند زلزله و سیل است.در شرایط کنونی 
نیز مانند دیگر مناطق کشور، کرمان هم با 
ویروس کرونا در حال مبارزه است، بیماران زیاد 
تاالسمی در استان وجود دارد که نیازمند به خون 
هستند و به دلیل تصادفات و حوادث طبیعی 
مصرف خون در استان کرمان زیاد است.با توجه 
به شیوع بیماری کرونا در سطح کشور میزان 
خون دهی افراد کاهش چشمگیری پیدا کرده 
است و در همین راستا برخی از استان ها از جمله 
کرمان با کاهش ذخایر خون مواجه شده اند و 
سازمان انتقال خون از کسانی که شرایط الزم به 
خون دهی را دارند درخواست کرده که به 
پایگاه های این سازمان مراجعه کنند و در این 
راستا کارکنان سپاه ثاراهلل استان کرمان در یک 
اقدام خدا پسندانه و خیرخواهانه اقدام به اهدای 

خون خود به افراد نیازمند کرده اند.

اهدای خون یک نوع جهاد است
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
کرمان در حاشیه اهدای خون کارکنان سپاه اظهار 
داشت: مقوله اهدای خون یکی از حرکت های 
خداپسندانه و خیرخواهانه ای است که در جامعه 
بشری به ویژه در جامعه مسلمین و کشور ما ساری 
و جاری است.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با 
اشاره به اینکه در زمان بحران ما به خون نیاز داریم 
در زمان عادی و روتین هم به آن نیاز داریم، ادامه 
داد: در دوران دفاع مقدس بیشتر نیازمند خون 
بودیم که مردم ما در خون دهی پیشتاز بودند و 
هیچ وقت در هشت سال دفاع مقدس کمبود خون 
نداشتیم؛ خون و اهدای خون برای سالمتی انسان ها 

نوع دیگر جهاد است.
کاهش ۴۰ درصدی ذخائر خون در کرمان

روح اهلل میرزایی مدیرکل انتقال خون استان کرمان 
در حاشیه اهداء خون کارکنان سپاه ثاراهلل استان 
کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به 
شیوع ویروس کرونا در کشور و به طبع آن در استان 
کرمان با کاهش 40 درصدی ذخایر خون در استان 

مواجه هستیم.وی افزود: این مسئله باعث نگرانی 
شده و به سختی فرآورده های خونی مراکز درمانی 
استان تامین می شود و با توجه به اینکه استان ما 
یکی از استان های پرمصرف خون به دلیل متعددی 
از جمله تعداد زیاد بیماران تاالسمی هستیم.
میرزایی عنوان کرد: بین ۳0 تا 40 درصد خون 
استان برای بیماران تاالسمی تزریق می شود وبه 
همین دلیل نیاز است در این شرایط اهداکنندگان 

با حضور در پایگاه های سطح استان، خون خود را 
به بیماران نیازمند اهداء کنند تا بتوانیم این مشکل 
و کمبود را در این شرایط پشت سر بگذاریم و این 
بحران باعث نشود اهداء خون و بیماران تاالسمی و 
...فراموش شوند.مدیرکل انتقال خون استان کرمان 
گفت: در شرایط بحرانی که اکنون در آن قرار داریم 
کار ما را محدود کرده و باید مراقبت های بهداشتی 
و دستورالعمل های سازمان بهداشتی کامال رعایت 
شود به همین دلیل نمی توانیم تیم سیار خود را در 
هر دستگاه و جایی مستقر کنیم و تنها جاهایی که 
می توانیم حضور پیدا کنیم که مطمئنا باشیم مسائل 
بهداشت فردی و عمومی رعایت شود.میرزایی 
عنوان کرد: ما در سطح استان در پنج شهرستان 
کرمان، جیرفت، سیرجان، رفسنجان و بم پایگاه 

دائمی انتقال خون داریم.

دولت سامانه ها/ مردم سردرگم میان سامانه ها
دولت بین مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا و دشواری تبعات انسانی کووید1۹ مانده است. گاهی از نگرانی شیوع باالی 

ویروس در میان مردم تب می کند و برخی اوقات نگران سقوط شاخص های اقتصادی است

کاهش ۴۰ درصدی ذخایر خونی دراستان کرمان

گزارش
کرمان نو

نگران شیوع کرونا در بین 
اتباع هستیم

ایسنا/کرمان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کنترل 
اپیدمی ویروس کرونا در گروی اجرای موفق طرح غربالگری فعال خواهد 
بود.دکتر »مهدی شفیعی« عصر  دوشنبه ۲۵ فروردین ماه در نشست 
خبری با موضوع کرونا ویروس با اشاره به آمار مبتالیان به کووید ۱۹ 
در استان کرمان اظهار کرد: نمونه های تست گرفته شده در روزهای 
گذشته، نشان می دهد که حدود ۵0 تا 60 درصد موارد قطعی ابتال به 
کووید ۱۹ مربوط به موارد بستری و مابقی مربوط به موارد سرپایی است 
که همین برابری نسبی موارد قطعی بستری با سرپایی نشان دهنده آن 
است که طرح غربالگری فعال تاکنون موفق عمل کرده است.وی با اشاره 
به آغاز گام دوم مقابله با ویروس کرونا با اجرای طرح غربالگری فعال 
اظهار کرد: در این طرح، بیماریابی فعال در دستور کار قرار گرفته که به 
دنبال ایزوله کردن افراد شناسایی شده در منزل هستیم تا بتوانیم مانع 
از ایجاد خوشه های کرونایی و انتشار آنها به سطح جامعه شویم ضمن 
آنکه در یک سناریو پیش بینی کرده ایم اگر تعداد افراد قطعی مبتال به 
ویروس کرونا به صورت سرپایی افزایش یابد و قطع زنجیره انتقال این 
ویروس در منازل به خوبی صورت نگیرد، بحث انتقال افراد سرپایی 
به نقاهتگاه ها را در دستور کار قرار دهیم.وی در پاسخ به این سوال 
که تاکنون چه تعداد از اتباع بیگانه در سطح استان کرمان به ویروس 
کووید ۱۹ مبتال شده اند؟ گفت: اطالع دقیقی از این آمار در سطح 
استان نداریم اما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکنون گزارش 
بستری شدن ۲ یا ۳ نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا را داشته ایم اما در 
مجموع در سطح استان کرمان تاکنون یک نفر از اتباع بیگانه به علت 
ابتال به این بیماری فوت شده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به آمار باالی اتباع بیگانه در استان کرمان اشاره کرد و گفت: به 
شدت نگران شیوع ویروس کرونا در بین اتباع در استان هستیم. ممکن 
است اتباع درگیری فرم های خفیف داشته و یا مراجعه به مراکز درمانی 
نداشته باشند و همین امر سبب شود کمتر بستری از این قشر را داشته 
باشیم اما چون جمعیت های بسته آنها بزرگ بوده و ارتباط جمعی آنها با 
یکدیگر زیاد است و خیلی از تجمعات خود را تعطیل نکرده اند، مدیریت 
شیوع کرونا در آنها سخت تر باشد که در این راستا جلسات متعددی 
را با نهادهای متولی این افراد داشته ایم اما در مجموع به دلیل آسیب 
پذیری باالی این قشر، به شدت احساس نگرانی از سمت آنها می کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه ریزی صورت 
گرفته برای ساخت و تعمیر واحدهای آسیب دیده 
از سیل در استان ابراز امیدواری کرد: با همکاری 
بنیاد مسکن، بانک ها و دیگر ارگان ها، ۱0۱0 واحد آسیب دیده از 
سیل در جنوب استان تا هفته دولت احداث شود.به گزارش روابط 
عمومی استانداری کرمان، دکتر محمد جواد فدائی عصر دوشنبه 
۲۵فروردین ماه در جلسه هماهنگی تسهیالت بانک های عامل 
ستاد بازسازی سیل با اشاره به خسارت های زیاد حوادث متعدد 
طبیعی به مردم در استان افزود: یکی از مشکالت استان به عدم 
اطالع مدیران کشوری از وضعیت مردم در مناطق محروم بویژه 
در جنوب و شرق استان بر می گردد و خیلی از مدیران در جریان 
مشکالت نیستند.وی با اشاره به اهمیت سفر مقامات و مدیران 
کشوری به استان تصریح کرد: در سفر رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور به جنوب استان، از مدیران خواستم به نحوی برنامه 
ریزی کنند که دکتر نوبخت حتما برای لحظاتی در یک خانه 
کپری مهمان مردم شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و نتیجه 
این سفر تنها در یک مورد به ساخت ۱0 هزار واحد مسکونی 
ویژه محرومین انجامید و از بهمن ماه ۹۷ تا بهمن ماه ۹۸ تعداد 
6 هزار واحد ساخته شد و دکتر نوبخت آنها را افتتاح کرد.استاندار 
کرمان اظهار داشت: به لحاظ اخالقی در برابر مردم آسیب دیده 
از سیل مسئولیم و باید برای حل مشکالت آن ها تالش کنیم و 
از حق آن ها دفاع کنیم.دکتر فدائی با اشاره به مشکالت متعدد 
معیشت، مسکن و اشتغال در جنوب استان بویژه مناطق سیل 
زده رودبارجنوب ابراز کرد: شرایط مردم در این مناطق باوجود 
ظرفیت های متعدد کشاورزی بدلیل مدیریت نادرست حاکم بر 
کشاورزی سخت است و مردم در وضع خوبی بسر نمی برند.وی 
افزود: برای ساخت ۱0۱0 واحد مسکونی آسیب دیده از سیل 
که نیاز به بازسازی دارد و همچنین 6۲۳ واحد نیازمند تعمیر در 
جنوب استان برنامه ریزی شده است که امیدواریم احداث این 

واحدها تا هفته دولت تمام شود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان از ارائه بستۀ 
تشویقی بخشودگی عوارض اصنافی که در طرح 
فاصله گذاری اجتماعی تعطیل بوده اند، به شورای اسالمی 
شهر کرمان خبر داد.به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا دادگرپور، معاون 

مالی و اقتصادی شهرداری کرمان گفت: برای حمایت از اصنافی که به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا و در طرح فاصله گذاری اجتماعی، از ابتدای اسفندماه سال گذشته 
تعطیل بوده اند، بستۀ تشویقی پیشنهاد داده است.او افزود: بستۀ تشویقی شهرداری در 
کمیسیون بودجۀ شورای اسالمی شهر کرمان به تصویب رسیده و پس از تصویب نهایی 
در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، قابل اجرا خواهد بود.دادگرپور تصریح 
کرد: به غیر ۱۲ صنف ضروری که در طرح فاصله گذاری اجتماعی تعطیل نبودند، بقیۀ 

اصناف شامل این بستۀ تشویقی خواهند شد.

عوارض اصناف کرمان 
بخشیده می شود

ــان از  ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
بازگشــت کارخانــه شــیر پــگاه جیرفــت بــه چرخــه تولیــد و فعالیت 
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــر داد.ب و خب
تجارت جنــوب کرمــان، صبــح امــروز مهنــدس مروجی فــرد رئیس 
بــه همــراه مهنــدس ســعیدی معــاون امــور صنایــع ایــن ســازمان، 

ــا حضــور  ــداری و مســئولین ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ب معــاون توســعه فرمان
در کارخانــه شــیر پــگاه جیرفــت، از ایــن واحــد بازدیــد کردند.رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت جنــوب کرمــان در حاشــیه ایــن بازدیــد گفــت: بحمــدهلل بــا تــالش هــای صــورت گرفته 
و در راســتای عملیاتــی کــردن شــعار ســال کــه جهــش تولیــد مــی باشــد، کارخانــه شــیر پــگاه 
جیرفــت کــه مــدت یــک ســال متوقــف بــود، بــه چرخــه تولیــد و فعالیــت بازگشــت. مهنــدس 
مروجــی فــرد افــزود: بــا شــروع مجــدد فعالیــت ایــن کارخانــه، 40 نفــر مشــغول بــه کار شــدند.

بازگشت کارخانه شیر پگاه جیرفت 
به چرخه تولید

ابوذر شــیخی پور فرمانده پلیس راه قلعه گنج - بشــاگرد 
اظهار داشت: بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو 40۵ 
در مسیر قلعه گنج به رمشــک محدوده روستای سلمانیه 
چاه دادخدا یک نفر جان خود را از دســت داد.وی با بیان 
اینکه سایر سرنشــینان خودرو از این سانحه جان سالم به 

در بردند تصریح کرد: خودروی ذکر شده حامل چهار سرنشین بوده و به علت سرعت 
غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه واژگون می شود، راننده خودرو به علت 
شدت ضربه به ناحیه سر جان خود را از دست می دهد.ستوانیکم شیخی پور با بیان اینکه 
جاده قلعه گنج به رمشک از کیفیت مناســبی برخوردار نیست بیان داشت: عرض کم 
جاده و نداشتن شانه خاکی، وجود پیچ های خطرناک و آبنماهای غیراستاندارد موجب 

افزایش تصادفات و سوانح رانندگی در این مسیر شده است.

واژگونی منجر به فوت خودرو 
در قلعه گنج

اصغر مکارم: بازگشایی مشاغل غیرضرور و ترددهای بی جا، زنگ 
خطر موج دوم شیوع کرونا را به همراه دارد.»اصغر مکارم« در گفت و 
گو با شبستان، گفت: ظرف ۲4 ساعت گذشته ۳ مورد ابتالی جدید 
ابتال به کرونا در منطقه گزارش شده که مربوط به بیمارستان ۱۲ 
فروردین کهنوج است که با احتساب این ۳ مورد جدید، آمار مبتالیان 

قطعی به کرونا در جنوب کرمان به ۲۷ نفر رسیده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ابراز کرد: 
از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان روز ۲4 فروردین ۵0۹ بیمار مشکوک به کووید ۱۹ در مراکز 
درمانی جنوب بستری شده اند که از این تعداد 4۷۹ بیمار، ترخیص شدند و آمار فوتی های منطقه 
تاکنون ۲ مورد مربوط به بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج است.مکارم با این مطلب که بازگشایی 
مشاغل غیرضرور و ترددهای بی جا زنگ خطر موج دوم شیوع کرونا را به همراه دارد، افزود: اکنون 

کلیه شهرهای جنوب به ویروس کرونا آلوده هستند.

بازگشایی مشاغل غیرضرور موج دوم شیوع 
کرونا را به همراه دارد

مدیـر عانـل سـتاد دیـه اسـتان کرمـان گفت:بـه 
دلیـل شـیوه بیمـاری کرونـا جشـن گلریـزان در ماه 
مبـارک رمضـان نداریـم و بایـد بـه صـورت مجـازی 
برگـزار شـود.به گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان، سـید حجت اهلل 

موسـوی قوام، مدیرعامـل سـتاد دیـه اسـتان کرمـان امـروز ۲۵ فروردین مـاه در 
جلسـه سـتاد دیه اسـتان کرمان با اشـاره به کمک خیـران بـرای آزادی زندانیان 
جرائـم غیرعمـد اسـتان گفـت: طـی پارسـال حـدود ۹ میلیـارد و ۱00 میلیون 
تومـان تعهد خیران در ۲۲ جشـن گلریزان اسـتان کرمان بوده اسـت کـه تا پایان 
سـال، حدود ۷ میلیـارد و ۲60 میلیـون تومان آن محقق شـد. در این نشسـت ها 
مقرر شـد که صنایع بزرگ اسـتان 6 میلیـارد و ۵00 میلیون تومان به سـتاد دیه 

اسـتان کرمـان کمـک کنند

برگزاری جشن گلریزان به صورت مجازی 
در کرمان

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان گفـت: در 
پی بارش های ۲4 سـاعت گذشـته گزارش خسـارتی 
از سـطح اسـتان کرمان نداشـته ایم اما به زیرسـاخت 
های شـهر کرمان خسـاراتی وارد شده اسـت.»مجید 
سـعیدی« در گفـت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـارش 

هـای ۲4 سـاعت گذشـته در اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: بـه صـورت نقطـه ای 
بیشـترین بـارش اسـتان در شـهر کرمـان و حومـه اتفـاق افتـاد کـه همیـن امـر 
سـبب شـد حجـم روان آب هـا در ایـن منطقـع بـاال رود.وی بـا بیـان اینکـه این 
بـارش هـا مشـکالتی را در شـهر کرمـان ایجـاد کـرده و آب وارد برخـی خانه ها 
شـده اسـت تصریح کرد: با دسـتور و تـالش معـاون عمرانـی اسـتانداری، ارتش، 
سـپاه، اداره آب و فاضـالب بـه کمـک شـهرداری آمـده و کار جمـع آوری آب از 

سـطح شـهر ادامه دارد.

بارش ها به برخی زیرساخت های شهر کرمان 
خسارت زده

1۰1۰ واحد آسیب دیده از سیل 
در جنوب استان تا هفته دولت 

احداث می شود
خبر

سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در حاشیه اهدای خون کارکنان سپاه اظهار داشت: 
مقوله اهدای خون یکی از حرکت های خداپسندانه و خیرخواهانه ای است که در جامعه بشری به ویژه در جامعه 
مسلمین و کشور ما ساری و جاری است.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه در زمان بحران ما به 
خون نیاز داریم در زمان عادی و روتین هم به آن نیاز داریم، ادامه داد: در دوران دفاع مقدس بیشتر نیازمند خون 
بودیم که مردم ما در خون دهی پیشتاز بودند و هیچ وقت در هشت سال دفاع مقدس کمبود خون نداشتیم؛ خون 

و اهدای خون برای سالمتی انسان ها نوع دیگر جهاد است.

متاسفانه شاهد کاهش ۴۰ درصدی اهداء کنندگان خون و به تبع آن کاهش ذخایر خونی در استان بودیم

خبرخبرخبر

ــوب  ــازی جن ــهر س ــر کل راه و ش مدی
ز بخــش  کرمــان ضمــن دعــوت ا
خصوصــی حقیقــی و حقوقــی در 
ــکن ،  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــرای ط اج
مشــوقهای وزارت راه و شهرســازی 
بــرای ســرمایه گــذاران مســکن را 
اعــالم کرد.بــه گــزارش اداره ارتباطــات 
و اطــالع رســانی اداره کل راه و شــهر 
ســازی جنــوب کرمــان ، محمــد 
ــاب  ــتای انتخ ــت:در راس ــاردویی گف س
شــعار ســال بعنــوان جهــش تولیــد 
رهبــری  مقــام معظــم  ز ســوی  ا
و همچنیــن تولیــد مســکن جهــت 
ــن اداره  ــد، ای ــار نیازمن ــه اقش ــک ب کم
ــب  ــق کس ــه رون ــک ب ــن کم کل ضم
و کار بخــش خصوصــی از مشــارکت 
ســرمایه گــذاران حقیقــی و حقوقــی در 
ــرد. ــت خواهــد ک ــد مســکن حمای تولی

وی افــزود : کلیــه ســرمایه گــذاران کــه 
زمیــن در محــدوده شــهر هــای جنــوب 
ــه  ــکونی نیم ــای مس ــد ه ــان، واح کرم
ــل  ــکونی تکمی ــد مس ــا واح ــام و ی تم
شــده آمــاده فــروش دارنــد مــی تواننــد 
در ایــن طــرح شــرکت کنند.ســاردویی 
در خصــوص مشــوقهای ایــن طــرح 
ــوقهای الزم  ــه مش ــرد : از جمل ــان ک بی
مــی تــوان بــه اعطــای تســهیالت 
ــا تســهیالت  ــدون ســپرده ی ســاخت، ب
خریــد مســکن ، معرفــی متقاضــی 
خریــد واحــد مســکونی و تامیــن 
هزینــه ســاخت در طــول اجــرا توســط 
متقاضیــان، امــکان پیــش فــروش و 
ــرای  ــی ب ــری اراض ــر کارب ــکان تغیی ام
ــرد.وی  ــاره ک ــدگان اش ــارکت کنن مش
اظهــار داشــت : متقاضیــان مــی تواننــد 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــخ ۱۵ / ۲/ ۹۹ ب ــا تاری ت
معاونــت مســکن و بــاز آفرینــی شــهری 
اداره کل راه و شــهر ســازی جنــوب 
ــدارک  ــه اســناد و م ــان ضمــن ارائ کرم
مربوطــه آماگــی خــود را اعــالم کننــد.

کشف و توقیف 12 
دستگاه تولید ارز 

دیجیتال در شهرک 
صنعتی جیرفت

ایسـنا/ دادسـتان عمومـی و انقـالب 
شهرسـتان جیرفـت از کشـف تعـداد 
رز دیجیتـال  ه تولیـد ا ۱۲ دسـتگا
 600 ولیـه  ا رزش  ا بـه  ینـر(  )ما
میلیـون ریـال در یـک کارگاه واقـع 
در شـهرک صنعتـی جیرفـت خبـر 
داد و گفـت: در ایـن رابطـه شـبکه 
ماموریـن  توسـط  بـرق  ز  غیرمجـا
اداره بـرق جمـع آوری و متهمیـن 
تحـت پیگـرد قضایـی قـرار گرفتـه 
ند.»حسـین سـالمی« در تشـریح  ا
جزییـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: در 
راسـتای تحقـق شـعار سـال بـا نـام 
»جهش تولیـد«، دادسـتانی جیرفت 
بـا حمایـت همـه جانبـه حقوقـی و 
قضایـی از فرآینـد تولیـد، اشـتغال 
ز تعطیلـی یـا توقـف  و جلوگیـری ا
فعالیت واحدهـای تولیـدی، صنعتی 
و کشـاورزی و فعـاالن در ایـن عرصه 
و امنیـت سـرمایه گـذاری و امنیـت 
پایـدار در جامعـه تمـام تـالش خود 
را بـکار می گیرد.دادسـتان عمومـی 
و انقـالب شهرسـتان جیرفـت اظهار 
کـرد: قاچـاق کاال بـه صـورت یـک 
بیمـاری مهلـک بـر پیکـره اقتصـاد 
تاکنـون  و  فکنـده  ا یه  سـا کشـور 
صدمـات بسـیاری از جملـه خـروج 
ز کشـور، تعطیلـی واحدهـای  رز ا ا
یـش بیـکاری و بـه  فزا تولیـدی، ا
یـش جـرم و جنایـت  فزا تبـع آن ا
و اعتیـاد و غیـره را در پـی داشـته 
اسـت.این مقـام قضایـی خاطرنشـان 
کـرد: اکنـون کـه در برهـه حسـاس 
از عمـر بـا برکـت انقـالب اسـالمی 
قرار داریـم و دشـمنان قسـم خورده 
این مـرز و بوم تمـام توان خـود را در 
جنـگ تمام عیـار اقتصـادی بـه کار 
گرفتن تـا بـا خیالـی واهـی از طریق 
فشـار آوردن اهـرم اقتصـاد، انقـالب 
عزیزمـان را بـه زانـو درآورنـد، بایـد 
حمایـت از تولیـدات داخلـی مدنظـر 
قـرار گیرد کـه در ایـن راسـتا یکی از 
راه هـای مهـم، مبـارزه و جلوگیری از 
ورود خـروج و ورود کاالی قاچـاق از 
کشـور اسـت کـه ضـرورت دارد همه 
دسـتگاه هایی کـه بـه نحـوی در امـر 
مبـارزه با فسـاد و قاچـاق کاال دخیل 
هسـتند سـهم خود را در ایـن مبارزه 

بـه درسـتی ایفـا کننـد.

کرونــا آمــد و بــه همــه کشــور 
فرهنگ
ــه  و هنر ــود ک ــی ب ــا آفت خســارت زد، کرون

تنهــا ســالمتی افــراد را هــدف 
ــک  ــع روح و روان ت ــیاری ازمواق ــه و در بس نگرفت
تــک اعضــا  جامعــه را درگیــر خــود کــرد، فرهنگ 
ــن  ــه از ای ــت ک ــی اس ــی از ارکان ــز یک ــر نی و هن
خســارت بــی نصیــب نمانــد. اگــر چــه بســیاری از 
ــر  ــتند و کمت ــتقیم هس ــر مس ــارات غی ــن خس ای
دیــده می شــوند امــا جبــران آن هــا در بســیاری از 
مواقــع بــه دلیــل ماهیــت هنــر بســیار ســخت تــر 
اســت. کارهایــی بــر زمیــن مانده اســت  که شــاید 
در ایــن شــرایط حتــی اولویــت چنــد دهم کشــور 
ــه  ــی ک ــا و زیان ــه آن ه ــد ب ــا بای ــند ام ــم نباش ه
نبودشــان بــرای جامعــه ایجــاد مــی کنــد، توجــه 
ویــژه کــرد. اهالــی فرهنــگ و هنــر درســت مثــل 
شــاخه هــای نــازک شــکوفه هــای بهــاری انــد که 
احتمــال دارد بــا کمتریــن نســیمی آســیب دیــده 
ــد.  در  ــا نابــودی هــم پیــش برون و حتــی گاهــی ت
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــه وزی ــن رابط همی
ــه معــاون اول رئیــس  ــه ب ــی جداگان طــی نامه های
ــس  ــور، رئی ــس جمه ــر رئی ــس دفت ــور، رئی جمه
ــادی  ــاون اقتص ــه و مع ــه و بودج ــازمان برنام س
ــا اعــالم خســارت های وارده بــه  رئیــس جمهــور ب
بخــش فرهنــگ کشــور خواســتار مســاعدت های 
مشــاغل  بــه  دولــِت  ســریع تر  چــه  هــر 

آسیب پذیر فرهنگ، هنر و رسانه کشور شد.
۹۷6 میلیارد تومان خسارت کرونا به 

فرهنگ و هنر کشور
 اســحاقی مدیر کل ارشــاد اســالمی جنــوب هم در 
مــورد خســارت هــای وارد شــده کرونــا بــه بخــش 
ــه کاغــذ وطــن  ــوب اســتان ب هــای فرهنگــی جن
ــه انجــام  ــرآورد کارشناســی ک ــت: براســاس ب گف
ــه  ــال خســارت ب ــارد ری ــر 40 میلی ــغ ب شــده ، بال
ــر  ــگ و هن ــه بخــش فرهن ــا ب ــیوع کرون ــل ش دلی
جنــوب اســتان وارد شــده اســت کــه شــامل 
ــیقی،  ــای موس ــروه ه ــم، گ ــد فیل موسســات تولی
نمایشــی، کتــاب فروشــی هــا،  کانــون هــای 

ــای  ــگاه ه ــارات وآموزش ــز انتش ــی ،مراک تبلیغات
مختلــف و بــه طــور کلــی همــه قســمت هایــی که  
ــه  ــر هســتند.به گفت ــه فرهنــگ وهن ــر مجموع زی
مدیــر کل ارشــاد جنــوب، ۱006 نفــر فعــاالن 
کســب وکار هــای فرهنگــی در جنــوب اســتان بــا 
شــیوع کرونــا متضــرر شــده انــد. اســحاقی گقــت: 
ایــن خســارات هــا بــه بخــش هــای مختلــف ایــن 
ــت .  ــده اس ــی وارد ش ــای فرهنگ ــب و کار ه کس
ــای  ــارت ه ــرآورد خس ــرد: ب ــد ک ــحاقی تاکی اس
فرهنگــی جنــوب اســتان بــرای وزیــر ارشــاد 
ارســال شــده و وزیــر  هــم بــه هیــات دولــت اعالم 
کرده اســت. و در مجمــوع در کشــور ۹۷6  میلیارد 
تومــان  کرونــا بــه بخــش هــای مختلــف فرهنــگ 
و هنر خســارت وارد کــرده اســت.مدیر کل ارشــاد 
جنــوب در مــورد جبــران ایــن خســارت هــا گفت: 
ــن  ــد  ای ــالم کردن ــر اع ــه وزی ــه ای ک ــن نکت آخری
بــود کــه بــرآورد خســارت هــا را در هیــات دولــت 
اعــالم کردنــد  و اصحــاب فرهنــگ و هنــر منتظــر 
ــا  ــند و م ــت باش ــوی دول ــوب از س ــای خ خبره

ــتیم. ــت هس ــم دول ــر تصمی ــال منتظ عم
 بیکارشدگان هنر، بدون بیمه

ــا  رســتم زاده آموزشــگاه موســیقی دارد کــه کرون
ــه  ــت، او ب ــانده اس ــرر رس ــگاهش ض ــه آموزش ب

کاغــذ وطــن گفــت: نزدیــک بــه ۲ مــاه اســت کــه 
همــه کالس هــای آموزشــگاه تعطیــل اســت امــا 
مــا بایــد اجــاره بدهیــم از اســتادها خواســته ایــم، 
ــم   ــم ندهی ــی توانی ــه نم ــاره را ک ــا اج ــد ام نیاین
ــد  هــم حقــوق مــی  وکســانی کــه بیمــه شــده ان
خواهنــد، چنــد تــا از اســتادهای آموزشــگاه تنهــا 
محــل درآمدشــان همیــن کالس هــا بــوده اســت، 
ــی  ــق نم ــا تعل ــه آنه ــه ب ــم ک ــکاری ه ــه بی بیم

گیــرد، یعنــی عمــال بیــکار شــدگان هنر هســتند، 
ــن  ــد و ای ــکاری بگیرن ــه ی بی ــه بیم ــدون اینک ب
یکــی از خالهــای هنــر اســت کــه همیشــه بــوده و 
اکنــون  بــه دلیــل کرونــا خــودش را بیشــتر نشــان 

ــد. ــی ده م
محســنی نویســنده جوانــی اســت کــه در ابتــدای 
ــا  ــید و کرون ــاپ رس ــه چ ــش ب ــا کتاب ــیوع کرون ش
ــه کاغــذ  ــت، او  ب فرصــت جشــن امضــا را از او گرف
ــه نویســنده  ــی ک ــز های ــت: یکــی از چی وطــن گف
هــای جــوان انتظــارش را مــی کشــند جشــن امضا 
ــد  ــن  چن ــن جش ــه در ای ــکان ک ــن ام ــت و ای اس
جلــد ار کتــاب چــاپ شــده آن هــا فروختــه شــود 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــا تح ــه ه ــداری از هزین ــا مق ت

ــه جشــن امضــا را  ــم ک ــم گرفت ــن تصمی ــد، م ده
ــه متاســفانه  ــم ک ــزار کن ــه صــورت مجــازی برگ ب
ــا   ــد، کرون ــوع نش ــن موض ــی از ای ــتقبال خوب اس
ــر  ــن کار دی ــرای ای ــر ب ــود دیگ ــام ش ــه تم ــم ک ه

ــود.   ــی ش م
 بیمه بیکاری مشمول کارکنان فرهنگ

 و هنر هم می شود
مدیر کل ارشــاد اســالمی جنــوب اســتان در مورد 
بیمــه بیــکاری اصحــاب فرهنــگ و هنــر گفــت: بر 
ــن  ــازمان تامی ــت و س ــه دول ــی ک اســاس تصمیم
ــی و  ــوف  فرهنگ ــنل صن ــد پرس ــی گرفتن اجتماع
ــون بیمــه بیــکاری مــی شــوند  هنــری شــامل قان
ــل  ــه دلی ــا ب ــه صرف ــی ک ــوف فرهنگ ــی صن یعن
شــیوع ویــروس کرونــا کارگاه آن هــا تعطیل شــده 
ــک ســال ســابقه بیمــه در ســال ۹۸  را  اســت  و ی
ــه آن هــا تخصیــص  ــد، ایــن بیمــه بیــکاری ب دارن
داده مــی شــود کــه باید مشــموالن ایــن قانــون به 
ســایت وزارت کار بخــش بیمــه بیــکاری مراجعــه 
ــکاری  ــه بی ــل بیم ــد ودلی ــام کنن ــت ن ــرده و ثب ک
خــود را حــوادث غیــر مترقبــه انتخــاب کــرده تــا 

شــامل ایــن طــرح شــوند.

سیلی کرونا بر چهره فرهنگ و هنر
مدیر کل ارشاد جنوب استان: بیش از هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر در جنوب استان به دلیل کرونا زیان دیده و این خسارت 40میلیارد ریال برآورد شده است 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

سعید برخوری روز دوشنبه در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشاورزی

دومین ریزش ملخ ها بعد از 
اتمام بارندگی و گسترده تر از ریزش قبلی 
است، افزود: پیش بینی می شود ریزش های 
آینده، وسیع تر و همچنین از ۱۵ الی ۲0 
اردیبهشت ماه با اوج ریزش ملخ ها مواجه 
پیش بینی  طبق  داد:  ادامه  باشیم.وی 
کارشناسان حفظ نباتات، مبارزه با ملخ ها تا 

اواخر خردادماه جاری ادامه دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان اظهار داشت: در پی بارش های باران 
و آب گرفتگی جازموریان، کار مبارزه با 
ملخ ها سخت تر شده و برای مبارزه بهتر به 
خودروهای کمک دار و شاسی بلند نیاز داریم.

مراتع  سرسبز  سطح  کرد:  تصریح  وی 
جازموریان باعث می شود ملخ ها از اطراف 
وارد این منطقه شوند و به طور کلی یکی از 

خاستگاه های ملخ، منطقه جازموریان است.
برخوری گفت: در پی نخستین ریزش 
از  بیش  سطحی  در  ملخ،  دسته های 
۵00 هکتار مبارزه انجام شد اما به دلیل 
بارندگی های پی در پی در این منطقه 
امکان ادامه مبارزه نبود بنابراین کار مبارزه 
موقتا متوقف شد.وی بیان داشت: به طور 
کلی مسیر حرکت دسته های ملخ از آفریقا 
به سمت عربستان بوده سپس وارد ایران 
شده و بعد به سمت پاکستان و در نهایت 
هندوستان حرکت می کنند.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه با 
حضور کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان علت ورود دسته های 
جدید ملخ به منطقه در حال بررسی است، 
افزود: بعید نیست که این ملخ ها از سمت 

سیستان و بلوچستان وارد منطقه شده و 
ملخ هایی باشند که در پی تخم ریزی های 

سال گذشته رشد و نمو کرده باشند.
برخوری بیان داشت: استان های جنوبی کشور 
از جمله هرمزگان، فارس، خوزستان و بوشهر 

با ورود ملخ ها مواجه هستند.
وی گفت: چنانچه جمعیت ملخ ها زیاد شود 
حالت تهاجمی پیدا کرده و به مزارع حمله 

ور شده و خساراتی قابل توجه وارد می کنند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان تصریح کرد: سال گذشته واقعا 
حالت ملخ ها به گونه ای نبود که به سمت 
مزارع جیرفت و سایر مناطق استان حمله 
ور شوند ولی اگر ملخ حالت تهاجمی 
پیدا کرده و مبارزه انجام نشود به مناطق 
سردسیر و بخش هایی از کشور رفته و از 
سمت جنوب شرق به سمت پاکستان 
می روند.وی ادامه داد: به گفته سازمان 
حفظ نباتات کشور، استان کرمان به لحاظ 
مبارزه با ملخ، موفق ترین استان بوده است 

و کوچکترین آسیبی به مزارع وارد نشده 
است.تاالب جازموریان با مساحت سه 
هزار و ۳00 کیلومتر مربع بر اثر فرونشست 
زمین با ساختی جوان به عنوان یکی از 
تاالب های فصلی مشترک بین سیستان و 
بلوچستان و کرمان است.سهم استان کرمان 
از این حوضه آبی حدود ۵۱ درصد و سهم 
سیستان و بلوچستان  4۹ درصد تخمین 

زده شده است.
ملخ ها بیش از چهار و نیم میلیون تن محصول 
کشاورزی جنوب کرمان را تهدید می کنند که 
در صورت نبود مقابله همه جانبه شاهد نفوذ 
این آفت به مرکز کشور و نابودی محصوالت 

کشاورزی و باغی خواهیم بود.
بر اساس تخمین های زده شده حمله یک 
دسته 40 تا ۸0 میلیونی ملخ ها قادر به مصرف 
غذای کافی برای ۳۵ هزار انسان در طی یک 
روز است. عالوه بر این حمله ملخ ها می تواند 
مسافت ۱۵0 کیلومتر )۹۳ مایل( در روز را 

پوشش دهد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز 
شورای عالی قوه قضاییه با تبیین عوامل زمینه ساز 
برای ظهور منجی عدالت گستر، اظهار داشت: دستگاه 
قضایی به عنوان مسئول اجرای عدالت، باید عدالت در 
همه شئون به ویژه عدالت در کرامت انسانی را مورد 
توجه قرار دهد. رئیس قوه قضاییه افزود: عدالت در 
کرامت انسانی از اولویت های دستگاه قضا در سال 
۹۹ است که پیگیری آن یک توصیه اخالقی نیست، 
بلکه یک الزام برای همه اجزای قوه قضاییه است که 
ابعاد مختلف کرامت انسان را به گونه ای پاس دارند تا 
برای مردم محسوس و ملموس شود. آیت اهلل رئیسی 
با قدردانی از رهبر فرزانه انقالب برای بسیج همگانی 
در کمک مومنانه به آحاد جامعه به ویژه نیازمندان و 
فقرا، از نهادهای انقالبی همچون بنیاد مستضعفان نیز 
برای حرکت ارزشمند در این مسیر و توجه خاص به 
خانواده های  زندانیان نیازمند تقدیر کرد و متذکر شد: 
درست است کسی که جرمی انجام داده باید مجازات 
شود اما خانواده های آنها باید مورد التفات و حمایت 
قرار گیرند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه های 
مهم دوران پساکرونا، اظهار داشت: بیشترین دغدغه  
دوران پساکرونا مربوط به مسائل و مشکالت اقتصادی 
است و به نظر ما استراتژی جهش تولید، داروی 
شفابخش و نسخه قابل اعتماد برای درمان آن است. 
آیت اهلل رئیسی با بیان این که ممکن است برخی 
بگویند چگونه از همین آغاز سال و با مشکالتی که 
به وجود آمده، می توان جهش اقتصادی را تحقق 
بخشید؟، اظهار داشت: مردم با همدلی در مواجهه با 
ویروس منحوس کرونا نمونه ای عینی از امکان تحقق 

جهش تولید حتی با وجود بیماری کرونا را به نمایش 
گذاشتند که این حرکت ریشه در سبک زندگی 
اسالمی و ایرانی مردم دارد. رئیس قوه قضاییه گفت: 
در نخستین روزهای شیوع کرونا، کشور با کمبود اقالم 
بهداشتی همچون ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی 
کننده مواجه شد اما با حضور مردم در صحنه، 
کارگاه های تولیدی در مساجد و مدارس برپا شد و 
خط تولید بسیاری از کارخانه ها تغییر کرد تا اقالم 
موردنیاز کادر درمانی که در خط مقدم نبرد با بیماری 
بودند تأمین شود. آیت اهلل رئیسی با بیان این که 
دولت مردان و مسئوالن باید برای انجام کارهای بزرگ 
در دوران پساکرونا نیز همچون دوران شیوع کرونا از 
سرمایه های مردمی و ظرفیت های اجتماعی استفاده 
کنند، خاطرنشان کرد: اولین گام برای انجام هر کاری 
اراده ملّی است که در مواجهه با کرونا شاهد بروز و 
ظهور آن بودیم و مردم در هر کوی و برزن با احساس 
مسئولیت وارد عرصه تولید و خدمت شدند. رئیس 
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تبریک 

۲۹ فروردین و روز ارتش اظهار داشت: برخالف ارتش 
آمریکا که در منطقه مشغول تجاوزگری، خونریزی و 
فساد است، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و به 
ویژه ارتش ما در کنار مردم از زندگی آنها گره گشایی 
می کنند. آیت اهلل رئیسی همچنین به وضعیت ناگوار 
حقوق بشر در شرایط شیوع بیماری کرونا در زندان ها 
و جوامع غربی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه ایران 
اسالمی برای حفظ سالمتی زندانیان در برابر کرونا به 
هزاران نفر از آنها مرخصی اعطا کرد که این کار مبتنی 
بر قانون اساسی و آموزه های دینی و رأفت اسالمی 
بود.  رئیس قوه قضاییه در مقابل به عملکرد بسیاری از 
کشورهای مدعی حقوق بشر به ویژه آمریکا در مواجهه 
با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از 
کشورهای غربی که درگیر کرونا هستند، به جای 
توجه به مردم خود، توطئه کردند تا زندان های ایران را 
بی ثبات نشان دهند اما با عنایت خداوند، دسیسه های 
آنها شکست خورد و امروز زندان های ما از امنیت و 

سالمت کامل برخوردارند. 

اختصاص 2۰ درصد از حقوق مسووالن قضایی 
به آسیب  دیدگان کرونا

هجوم دوباره ملخ های صحرایی به جازموریان

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان از هزار و ۵۳۵ کالس 
درس آسیب دیده طی سیل های اخیر در استان، خبر داد.آسیب 
دیدن بیش از ۱۵00 کالس درس از سیل استان کرمانبه گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  سید 
محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان امروز 
در جلسه فوری با ناظران و مدیر پروژه های مناطق جنوب و شرق 
استان در خصوص مدارس آسیب دیده در سیل دی ماه سال ۹۸ و 
فروردین ماه سال ۹۹ گفت: در این دو سیل اتفاق افتاده در مجموع 
۲6۳ مدرسه با ۱۵۳۵ کالس درس آسیب دیده اند که از بررسی ها 
و ارزیابی های به عمل آمده از سوی کارشناسان این اداره کل آمار 
مربوط جمع آوری شده و مقرر شد که این مدارس آسیب دیده از 
محل اعتبارات ملی و استانی و خیرین بازسازی و تعمیر شوند.او در 
رابطه با میزان خسارت مدارس آسیب دیده در سیل افزود: ۱۸۹ 
مدرسه آسیب دیده از مدارسی هستند که در سیل دیماه سال ۹۸ 
مورد تخریب واقع شدند و ۷4 مدرسه هم در سیل فروردین امسال 
آسیب دیدند که جمعاً ۲6۳ مدرسه نیاز به بازسازی و تعمیرات 
دارند.مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان عنوان کرد: از ۷4 
مدرسه آسیب دیده در سیل فروردین امسال ۷۱ مورد تعمیراتی 
بوده و نیاز به تعمیر دارند و سه مورد تخریبی هستند که می بایست 
مدارس تخریبی به صورت کامل تخریب شده و از نو بازسازی شوند.
او گفت: هنگامی که حرف از تعمیر یک مدرسه به میان می آید 
منظور و هدف تعمیر جزئی آن نیست بلکه مدرسه به صورتی باید 
تعمیر و بهسازی شود که یک مدرسه نوساز و به روز را ما تحویل 
آموزش و پرورش دهیم تا خدای ناکرده در حوادث غیر مترقبه دچار 
آسیب و زیان نشوند.واعظی نژاد بیان داشت: اتمام پروژه های نیمه 
تمام، استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین و مشارکت بنگاه های 
اقتصادی و بخش خصوصی، اتمام پروژه های مجتمع های آموزشی 
حیات طیبه، برچیده شدن کلیه سیستم های گرمایشی غیر 
استاندارد در مدارس، اجرای پروژه های آسیب دیده از سیل، شروع 
پروژه های شاخص در استان و استفاده از پتانسیل های بخش 
خصوصی در واحد فنی از جمله اهداف اداره کل نوسازی مدارس 

استان کرمان در سال ۹۹ است.

گزارش
فارس

آسیب دیدن بیش از 1۵۰۰ کالس 
درس از سیل

دعوت از بخش خصوصی 
حقیقی و حقوقی در اجرای 

طرح اقدام ملی مسکن

کرونا به فرهنگ و هنر خسارت میلیاردی زد

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب از ریزش دومین دسته های ملخ  صحرایی در منطقه جازموریان خبر داد.

کارشناسی می نویسد:»به چشم خود دیدیم حداکثر سیاست هایی که توسط دولت، بانک ها و نهادهای 
عمومی در ایام کرونا اتخاذ شد، تمدید مهلت های اعتبار خدمات مثل دفترچه های بیمه، کارت های بانکی 

و افزایش سقف انتقال وجه از کارت های بانکی از دیگر اقدامات مرتبط با سیستم بانکی بود.
در صورتی که اگر زیرساخت های دولت الکترونیک یا به قول رایج تر، خدمات عمومی الکترونیک وجود 
داشت، نه تنها این سیاست ها باید جزئی از حداقل های خدمات عمومی الکترونیک باشد، بلکه اساسًا در 
بحرانی که هم اکنون گرفتارش هســتیم، تنها خدماتی که نباید دچار حداقل مشکل شود، دقیقًا همین 

خدمات الکترونیک است و انتظار می رود در این شرایط، ظرفیتی برای کمک به سایر دستگاه ها باشد.

اسحاقی مدیر کل ارشاد اسالمی جنوب هم در مورد خسارت های وارد شده کرونا به بخش های فرهنگی جنوب استان 
به کاغذ وطن گفت: براساس برآورد کارشناسی که انجام شده ، بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خسارت به دلیل شیوع کرونا به 
بخش فرهنگ و هنر جنوب استان وارد شده است که شامل موسسات تولید فیلم، گروه های موسیقی، نمایشی، کتاب 
فروشی ها،  کانون های تبلیغاتی ،مراکز انتشارات وآموزشگاه های مختلف و به طور کلی همه قسمت هایی که  زیر 
مجموعه فرهنگ وهنر هستند.به گفته مدیر کل ارشاد جنوب، 1۰۰6 نفر فعاالن کسب وکار های فرهنگی در جنوب 

استان با شیوع کرونا متضرر شده اند. 
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شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت:در ۲4 ساعت گذشته از مجموع ۱۷4 نمونه 

گرفته شده، تست ۲۱ نفر مثبت شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد : از مبتالیان امروز 
۱۳ نفر در علوم پزشکی کرمان،۳ نفر علوم پزشکی جیرفت،۳ نفر 
علوم پزشکی سیرجان و۲ نفر از علوم پزشکی بم شناسایی شده اند.

او افزود : خوشبختانه از دیروز تا حاال فوتی جدید نداشتیم و آمار 
جانباختگان همان 4۷ نفر است.شفیعی تصریح کرد :تست 4 نفر 
از کادر درمان مثبت شده و آمار کلی مبتالیان کادر درمان 4۷ نفر 
شده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد : 
مجموع مبتالیان به این بیماری از ابتدای اپیدمی تاکنون به 4۷۹ 
مورد رسیده است.او تعداد بیماران ترخیص شده را در ۲4 ساعت 
گذشته 4 نفر از بیمارستان های استان عنوان کرد وافزود: در 

مجموع تعداد بهبود یافته ها ۲۷0 مورد است.

فرزانه برخوری رییس مرکز بهداشت جیرفت گفت: در 
راستای کنترل و نظارت بر دستورالعمل های ابالغی و 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۲ آرایشگاه مردانه و 
یک واحد قهوه خانه به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی و سرپیچی 
از دستورالعمل اجرایی مبنی بر تعطیلی موقت تخطی کرده بودند که 

پلمب شدند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، شکایات 
خود را به سامانه فوریت های سالمت محیط و کار از طریق سامانه ۱۹0یا 

تلفن0۳44۳۲۱۸۵۱۲ گزارش دهند.

تعداد مبتالیان به کرونا 
در استان به ۴۷۹ مورد رسید

پلمب سه واحد صنفی متخلف در جیرفت

علوم 
پزشکی

بهداشت

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
اقـای احمـد محمـودی نژاد  فرزنـد مختاردارای شناسـنامه 3150202272بشـرح دادخواسـت 
شـماره9809983888100736مورخ 98/12/7 توضیـح داده شـادروان مختـار محمـودی نـژاد 
فرزنـد درویـش بشناسـنامه1531در تاریـخ1398/9/02در شـهرقلعه گنـج ،شـمس ابـاد فـوت 

شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-احمد محمودی نژاد به شماره ملی 3150202272)فرزند متوفی ( 
2- مصیب محمودی نژاد به شماره ملی 350202280)فرزند متوفی (
3-سکینه محمودی نژاد به شماره ملی 160482881)فرزند متوفی (

4-یعقوب محمودی نژاد به شماره ملی 3160482898)فرزند متوفی (
5-فاطمـه محمـودی کهـن میـرزا بـه شـماره ملـی 3160499162)همسـر متوفـی ( لـذا مراتب یـک نوبت 
در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شماره دوم شهرستان قلعه گنج  - م الف :156 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی اصاحـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای اصاحی  شـماره139860319014000457-
98/02/14هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی اقای 
منصورسـاالری فرزند رسـتم بشـماره شناسـنامه 2صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به 
مسـاحت 1227/7مترمربع پاک 238فرعی از9- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک -فرعی از 9 
-اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی جنگل اباد جیرفـت بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی 
آقـای رسـتم سـاالری  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتب دریـک نوبت آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:727-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/1/26
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــع در  ــی واق ــاک 282فرعــی از 18-اصل ــک ششــدانگ پ ــای کرامــت رئیســی مال چــون اق
بخش45کرمــان بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق شــده ادعــا واعــام نمــوده اصــل 
ســند مالکیــت پــاک اخیرالذکــر کــه قبــا ذیــل ثبــت دفتــر139620319014001904 امــاک الکترونیــک 
ــن اداره تقاضــای  ــده واز ای ــود گردی ــت جابجــای مفق ــت صــادر وتســلیم شــده اســت بعل ــی جیرف محل
صدورســند مالکیــت المثنــی پــاک فــوق را نمــوده لــذا بنــا بــه درخواســت نامبرده وبرحســب دســتورتبصره 
یــک مــاده 120آییــن نامــه – قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند مالکیــت مــورد ادعــا 
نــزد خــود مــی باشــند از تاریــخ انتشــار آگهــی )یــک نوبــت اســت (ظــرف مــدت 10روز مراتــب را بــا ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان جیرفت اعــام نمایند 
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر در آگهــی )10روز(هیچگونــه ادعایــی از هیچکــس مســموع 
نخواهــد بــود وایــن اداره وفــق ضوابــط و مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک 

اقــدام خواهــد نمــود .
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت- م الف :728

آگهی تجدید مزایده زمینتجدید آگهی مزایده
بلر اسلاس مجلوز شلماره 5/359شلورای اسلالمی 

شلهر ، شلهرداری ماهلان در نظر دارد جملع آوری و فروش 
پسلماندهای خشلک و ضایعلات سلطح شلهر را بله مدت 
یلک سلال بله اشلخاص حقیقلی و حقوقلی داری تائیدیه 
صالحیلت از مراجلع قانونی ، واگلذار نماید.للذا متقاضیان 
تاریلخ 99٫۲٫6 جهلت کسلب  تلا  تواننلد حداکثلر  ملی 
اطالعلات الزم و دریافلت اسلناد مزایلده بله شلهرداری 
مراجعله و پیشلنهادات خود را تلا تاریلخ 99/۲/7 به همراه 
ضمانلت نامله بانکی یلا فیش واریزی به حسلاب شلماره   
1081130۲100۲ 0 نلزد بانلک مللی شلعبه ماهلان واریلز و 

تحویلل شلهرداری نمایید.

شلهرداری ماهان باسلتناد مجوزات شلورای محترم اسلالمی 
و   98/11/13 ملورخ  صورتجلسلات ۲8  شلماره  بله  ماهلان  شلهر 
۲3ملورخ 98/9/۲0 درنظلر دارد نسلبت بله فروش تعلداد 7 قطعه 
زمیلن باقیمانلده واقلع در شلهرک خواجلوی جنوبلی ویلک قطعله 
زمیلن واقع در شلهرک شلهید رجایلی شلرقی از زمینهلای متعلق به 
شلهرداری بلا کاربلری مسلکونی از طریق مزایلده عمومی با شلرایط 

ذیلل اقلدام نماید :

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 13 مورخ 99/۲/8می باشد.
برنلدگان اول و دوم و سلوم مزایلده ، چنانچله حاضر به انعقاد 

قرارداد نشلوند سلپرده آنان بله ترتیب ضبط ملی گردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/01/۲5 لغایت 99/۲/6در ساعات اداری
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/۲/7

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری میباشد. 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/۲/8 در محل دفتر شهرداری

- در صورتیکه نفرات اول تا سلوم شلرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند 
سلپرده شلرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شلهرداری ضبط میگردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شرایط فروش بصورت نقد میباشد.
- کلیله هزینله های متعلقه اعلم از درج اگهی - کارشناسلی-نقل وانتقاالت دفاتر 

رسلمی و ... بعهده برنده مزایده میباشلد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهانعبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت دومنوبت دوم
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زمان دست دوم
کتاب زمان دست دوم، نوشتۀ سوتالنا آلکساندرونا الکسیویچ، 
به همت نشر چشمه به چاپ رسیده است. زمان دست دوم 

نخستین بار در سال ۲0۱۳ منتشر شد.
پنجمین کتاِب سوتالنا الکسیویچ، شوروِی بعد از جنگ 
جهانی دوم را روایت می کند. این روزنامه نگار و روایتگر 
برجستۀ بالروسی در سال ۲0۱۵، جایزۀ نوبل را از آِن خود 
کرد. زمان دست دوم، داستان انبوهی آدم در زماِن فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی است. او با هزاران نفر از اقشار، طبقات، 
سنین و نژادهای گوناگون دربارۀ تأثیر فروپاشی حرف 
می زند؛ از اساتید دانشگاهی که بعد از فروپاشی ته سیگار 
جمع می کردند تا قهرمان جنگی که دیگر کسی محترمش 

نمی داشت؛ از کاسبان و دالالن تازه تا اعضای سابق حزب.
گسترۀ آدم ها شگفت آور است. الکسیویچ در این شاهکار 
نشان می دهد که چگونه فروپاشی و هرج و مرج برآمده از آن، 
بر میلیون ها انسان تأثیر ناُزدودنی گذاشت و چه عشق ها، 
جوانی ها، رؤیاها، قهرمان ها و درنهایت زندگی هایی که 

ناگهان عوض شد.
او بی هیچ  پیش داوری ای، فقط روایت می کند و همان رونِد 
کتاب های نیایش چرنوبیل و جنگ چهرۀ زنانه ندارد را در 
این کتاب به اوج می رساند. قصۀ زندگی هایی که یک شبه 

دگرگون شد.

فیلم آشغال های دوست داشتنی
مرگ بر آمریکا رومن خودم یادت دادم، یادت نمیاد.

دیالوگ
خوب بد جلف)2(/ ارتش سری فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی پیمان قاسم خانی 
و تهیه کنندگی محسن چگینی محصول سال ۱۳۹۸ است. این فیلم ادامه قسمت اول 

خوب، بد، جلف است .

فیلم
بشین و پاشو/بازیکنان در محوطه ای نزدیک به هم می ایستند. مربی کلماتی مانند: 
بشین، پاشو، نشین، پانشــو را به طور تصادفی و نامرتب ادا می کند و آنها موظف به 
اجرای حرکات دستور داده شده هستند. تأخیر و اشتباه در اجرا، به منزله باخت است.

بازی های محلی

گاهی
تمام جمعیت شهر
همان یک نفریست

که نیست ...
عباس موسوی

عکس:  بهنام صدیقی چالش آمار در ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای محدودیت در گزارش استان ها

دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان اعالم کردند که از این پس آمار مربوط به تعداد 
مبتالیان به کرونا به تفکیک شهرها ارائه نمی شود و تنها مجاز به ارائه آمار بیماران مربوط 
به هر حوزه علوم پزشکی هستند.این تصمیم از سوی ستاد ملی کرونا به استان ها دیکته 
شده، هر چند هنوز سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا آمارها را مطابق روزهای گذشته 
اعالم می کند.استان کرمان چهار دانشگاه و یک دانشکده علوم پزشکی دارد:حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان: شامل کرمان، ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، راور، زرند، 
شهربابک، کوهبنان،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: رفسنجان و انار،حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان: سیرجان،حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: بم، فهرج، 
ریگان، نرماشیر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: جیرفت، کهنوج، رودبار جنوب، 
منوجان، فاریاب، قلعه گنج و عنبرآباد،جمعه گذشته آخرین روزی بود که عالوه بر 
آمار کل مبتالیان، آمار به تفکیک شهرستان ها هم اعالم شد. بر همین اساس و با توجه 
به آمارهای ارائه شده از سوی دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان، تا دیروز تعداد 
مبتالیان به کرونا در هر شهرستان آن چیزی است که در عکس آمده )روی عکس 
کلیک کنید(:مهدی شفیعی، سخنگوی علوم پزشکی کرمان روز گذشته در نشست 
خبری مجازی درباره چرایی این کار که دیگر آمار مبتالیان به تفکیک شهرستان ها 
ارائه نمی شود، گفت که وقتی آمار را به تفکیک شهرستان ها اعالم می کنیم، در برخی 
شهرستان هایی که آمار ابتال پایین تر است، رفتار برخی مردم تغییر می کند. یعنی دیگر 
رعایت نکات مراقبتی را جدی نمی گیرند. وی همچنین گفت که بعضا دیده شده برخی 
مردم برای جلوگیری از ابتال به کرونا از شهرستان های با وضعیت قرمز قصد سفر به 
شهرستان هایی با وضعیت بهتر داشتند.آیا این استدالل منطقی است؟ یعنی با مسدود 
کردن جزییات آمار و اعالم نکردن اینکه وضع کدام شهرستان ها بدتر است، می توان از 

بروز رفتار پرخطر برخی مردم جلوگیری کرد؟
چرا ارائه آمار مهم است؟

مرکز آمار ایران اخیرا گزارشی با عنوان »راهنمای تهیه فهرست آمارهای رسمی ایران« 
منتشر کرده که در یکی از فصول آن به ضرورت ارائه آمار پرداخته است. در بخشی از این 
گزارش می خوانیم که »آمار پایه و اساس هرگونه برنامه ریزی و توسعه است و بی شک 
برنامه ریزی بدون در اختیار داشتن آمار رسمی صحیح، دقیق و بهنگام امکان پذیر نخواهد 
بود.«نویسندگان گزارش در ادامه نوشته اند که »اهمیت آمار رسمی به این خاطر است که 
عالوه بر تدوین برنامه ها، نظارت بر حسن اجرای برنامه ها نیز مستلزم دسترسی به آمار 
رسمی به روز، دقیق و بهنگام است.« اگرچه گزارش یادشده بیشتر به آمارهایی اشاره 
دارد که برای توسعه اقتصادی به کار می روند اما در مواقع بحرانی چون شیوع کرونا، آمار 
شفاف و دقیق اولین پیش نیاز برنامه ریزی است. گواه این مدعا هم تصمیماتی است که 
اخیرا ستاد ملی کرونا گرفته: زمان آغاز فعالیت کسب وکارهای کم خطر در استان ها 
۲۳ فروردین در تهران ۳0 فروردین اعالم شده. دلیل این امر هم شیوع بیشتر کرونا در 

پایتخت است.
رواج شایعات در نبود آمار رسمی

البته که می دانیم ارائه ندادن آمار تفکیکی شهرستان ها به رسانه ها و مردم به معنای نداشتن 
آن نیست و قطعا آمار تفکیکی در اختیار مسووالن ذیربط همچون استاندار و فرمانداران قرار 
می گیرد اما نباید از یاد برد که دومین ضرورت ارائه آمار از سوی نهادهای رسمی، جلوگیری 
از شایعه پراکنی است.روزهای ابتدایی تایید ورود کرونا به ایران را به خاطر بیاورید. ۳0 
بهمن، اعالم شد دو نفر بر اثر ابتال به کرونا در استان قم جان باخته اند. تا زمانی که وزارت 
بهداشت راسا اقدام به ارائه آمار روزانه نکرد، موجی از شایعات راه افتاده بود. این شایعات 

تا بدانجا پیش رفت که صداوسیما در بخش های خبری مختلف به آن واکنش نشان داد.
وضعیت قرمز یا سفید؟

همانطور که در باال نوشتیم، استدالل اصلی مجموعه سالمت کشور این است که با ارائه 
آمار تفکیکی، در برخی شهرستان ها که تعداد مبتالیان کم تر است، برخی مردم کرونا 
را جدی نمی گیرند. اگرچه این استدالل می تواند درست باشد، اما عکس آن هم صادق 
است.تا هفتم فروردین امسال، بردسیر جزو شهرستان هایی بود که وضعیت آن سفید 
اعالم شده بود. در شهربابک اما ابتالی سه نفر به کرونا اعالم شده و یک نفر هم فوت 
کرده بود. در نقشه دیروز آمار این دو شهرستان را نگاه کنید. تعداد مبتالیان بردسیر در 
۱6 روز گذشته از یک مبتال به ۱0 افزایش پیدا کرده اما در شهربابک تنها ابتالی دو نفر 
دیگر تایید شده.نکته جالب آنجاست که شهربابک چهارمین شهرستان استان کرمان 
بود که کرونا به آن راه پیدا کرد. ۱۵ اسفند ابتالی اولین نفر در این شهرستان اعالم شد 
و از آنجایی که مردم به دلیل ترس از ابتال، بیشتر رعایت کردند، آمار مبتالیان افزایش 
چندانی نداشت، در بردسیر اما اوضاع برعکس شد.سطور باال همانطور که می تواند مهر 
تاییدی بر این استدالل ستاد ملی کرونا باشد، در عین حال می تواند نشان دهد همانقدر 
که ندادن آمار می تواند در رفتار مردم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد، ارائه دادن آمار هم 

می تواند. با این تفاوت که بدون وجود آمار رسمی، موج شایعه هم راه می افتد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ییالق درب بهشت ) در هزار (
این ییالق در مرکز بخش ساردوئیه از بخش 

های شهرستان جیرفت و درمسیرجاده راین به 
جیرفت و بافت قرار دارد. فاصله مرکز بخش ساردوئیه تا کرمان۱60 کیلومتر 
است. در بهشت که به آن دوره بهشت نیز می گویند در تابستان مرکز ییالق 

عشایر کوچرو رود بار است.

پته دوزی
نوعی از رودوزی های کرمان است. پارچه زمینه پته 

پارچه ای ضخیم و پشمی است که عریض نامیده 
می شود. هنرمندان پته دوز که اکثراً نیز از زنان و دختران خانه دار هستند با کمک 

سوزن نقوشی ذهنی را که ملهم از پندارها و بینش های شخصی شان است، به 
وسیلهٔ بخیه های نخی رنگین بر زمینه ی  پارچه پشمی ضخیمی )عریض( می نشانند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

به خسارت سیل در روستای 
فاریاب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

ماجرای پزشک اسباب بازی ها ...
isna,news از صفحه

در تهران خودروها را ضد عفونی می کنند
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

َرفِتِنت یَکهو ُزوالی ِک ِدلوم
روی َرنِدت بال بالی ِک ِدلوم

دون دون، َدردوم َکتالی ِک ِدلوم
اَخم و تَخمت یو ُگنالی ِک ِدلوم

آ پَسین تا دیِدومت ِگف تیم بَرک
تو خیابون آروم آروم، َژرک َژرک

ِزفُت زاِوِ َکفشوِن پُر َزرک بَرک
ِمث ُچُغوکی پاپِنالی ِک ِدلوم

بَی ُمونی دا ُچوَروی بی ُمخ تَکون
تو َمحل انُگش نمای ُدخَتکون...

تا ِچشوم کو َور َکدت بی ُمغ تَکون
میل خرمای َگوردیالی ِک ِدلوم

اَی َسُروم َدرِد تو وا نابوِدنه
تا بَُیوم بیدار پای، ُمو آمنه

چارَهشتای، ُمو نََیه غیر اِی نََنه
ِمث َگنوگون َدس پِنالی ِک ِدلوم

خوی َکَلم جیخ اِسَتکوم، تُو لَو َسگه
- تیِر آهوم بُش ُکالهت نالگه ؟
َکفِته ُمشکی تُو پِِتنگونوم َمگه ؟
بی تو اِی َهر سوون، خالیِکه ِدلوم
تُو زیارت ِچشموِن تو َسر چراغ

َشو ُجمه سوختوم َور آتش، ِمثل زاغ
حاصِل ُعمِر ُمونی اِی َسوز باغ
نَدر َچن ُگونی ِزغالی ِک ِدلوم

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

سازمان بهداشت جهانی: اجســاد عامل انتقال ویروس ۹4 درصد مبتالیان به کرونا در ووهان درمان شدند.
کرونا نیستند.

دستمزد ۹۹ کارگران بازنگری می شود.


